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STILTE! 

In ons ziekenhuis is er altijd wel beweging en geluid. In de hal 
is het een komen en gaan van mensen en ook op de 
verschillende afdelingen kan het onrustig zijn. Niet alleen 
artsen en verpleegkundigen doen hun werk, de fysio helpt 
patiënten over de gang en er zijn nog meer mensen die af en 
aan lopen. Tijdens het bezoekuur kan het druk zijn en ik weet 
dat er patiënten zijn die snakken naar een moment van stilte 
en rust. 

En dan heb ik het nog niet gehad over de drukte in al die 
hoofden. Je kunt als patiënt heel wat tobben en piekeren 
zonder dat iemand het in de gaten heeft. En in de hoofden van 
de mensen die in het ziekenhuis werken kan het heel druk 
zijn. Zowel om je heen als in jezelf kan er heel wat onrust zijn. 

Een ziekenhuis is een bron van onrust. Mijn vraag is: is er wel 
voldoende stilte aanwezig? Soms heb je als patiënt tijd en 
ruimte nodig om stil te worden. In de stilte kan je op adem 
komen om te verwerken wat er allemaal gebeurd is. In de stilte 
kan je rustig nadenken over de beslissingen die je moet 
nemen. Stilte kan innerlijke wijsheid schenken als het verstand 
overvoerd raakt. Stilte kan een heilzaam medicijn zijn waarvan 
je kunt opknappen.  

De stilte kan echter zo indringend zijn dat mensen er een 
beetje bang van worden. Er zijn mensen die het eng vinden 
als het stil wordt. Ze vinden het ongemakkelijk en ongewoon. 
Stil zijn is iets dat je kunt leren. Er zijn tegenwoordig allerlei 
meditatieve methoden te vinden die je naar de stilte brengen. 
Naast kerken en kloosters zijn er ook andere plaatsen waar de 
stilte beoefend kan worden.  
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Bijvoorbeeld een yoga – of Zen centrum. Maar ook in het 
ziekenhuis is er zo’n ruimte en we noemen dat heel 
toepasselijk ons Stiltecentrum! 

In ons ziekenhuis is er een plek waar het altijd stil is. Dat is het 
stiltecentrum op de vierde etage. Het stiltecentrum is voor 
iedereen toegankelijk om even op adem te komen. Je kunt er 
gaan zitten en rustig in- en uitademen. Je kunt je gedachten 
de vrije loop laten, je emoties uiten zonder dat iemand anders 
er last van heeft. Voor wie wil is er de gelegenheid om een 
lichtje aan te doen. Een teken van hoop waardoor je troost en 
moed ontvangt. Je kunt wat schrijven in het boek dat op tafel 
ligt. Je kunt een gedicht lezen uit het gedichtenboek. En voor 
de gelovigen onder ons biedt het stiltecentrum de gelegenheid 
om te bidden. Het is een ruimte waar je tot jezelf kunt komen. 

Elke dag zie ik wel iemand het Stiltecentrum instappen. Maar 
het gaat niet om de vraag: hoeveel mensen maken gebruik 
van het stiltecentrum? Als het om stilte gaat, gaat het niet om 
aantallen en om nuttigheid. Het stiltecentrum staat symbool 
voor de levenservaring dat niet alles met woorden te begrijpen 
is. Soms zijn er geen woorden meer en zegt de stilte alles! 

 “Heeft de mensheid op dit moment niet vooral wijsheid nodig? 
Maar wat is wijsheid en waar is die te vinden? Wijsheid komt 
met het vermogen innerlijk stil te zijn. Kijk en luister alleen 
maar. Meer is niet nodig. Om innerlijk stil te zijn moeten kijken 
en luisteren de niet – begripsmatige intelligentie in je in actie 
laten komen. Laat de innerlijke stilte je woorden en daden 
leiden”   (Eckhart Tolle)  

Frank Kazenbroot 

Geestelijk verzorger 
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De twee geestelijke verzorgers  
in het LangeLand Ziekenhuis… 
 

- Hebben tijd om naar u te luisteren 
 

- Denken mee over levensvragen 
 

- Bieden troost op moeilijke momenten 
 

- Zijn er voor iedereen.  
 
Aanwezigheid: 
 
Annelies Hommens – van de Steeg: woensdag en vrijdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 

 
Het Stiltecentrum 
 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed.  
Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 


